OBVESTILA
1.

Zaradi sprostitve ukrepov je po daljšem času končno med nami spet
Zvon Marije Snežne v tiskani obliki.
2. Pri vhodu v cerkev si moramo verniki obvezno razkužiti roke in imeti
nameščeno zaščitno masko. V cerkvi mora ostati vsaka druga klop
prazna. Člani iste družine lahko sedijo skupaj. Ostali verniki pa
morajo biti vsaj 1,5 metra narazen. V klopeh so oznake, ki to razdaljo
označujejo. V času epidemije med sveto mašo verniki na žalost ne
morejo biti v zakristiji.
3. Svete maše so med tednom bodo ob 8. uri zjutraj in ob 17. uri
popoldne.
4. Sveto obhajilo bomo izvedli v nedeljo 13. junija ob 10. uri. Dan pred
tem bomo ob 9. uri čistili cerkev, otroci pa bodo opravili prvo sveto
spoved.
5. Verouk bo potekal še naprej na daljavo (preko zooma).
6. Otroke še naprej spodbujamo, da spremljajo šmarnice na daljavo
preko župnijske spletne strani: zupnija-luce.si
7. Letošnji oratorij za otroke bo v Lučah od 12. do vključno 16. julija.
Prijave bodo mogoče preko župnijske spletne strani.
8. Cerkev v mesecu maju čistijo farani iz Logarske doline in Matkovega
kota.
9. Vsak četrtek pol ure pred mašo v farni cerkvi molimo za duhovne in
redovne poklice. Vabljeni.
10. Vsak dan ob 15. uri v farni cerkvi v Lučah molimo rožni venec
božjega usmiljenja. Kdor more, se nam v duhu lahko pridruži.

LEPA MISEL
Kdor se ob vsakem človeku uči - je moder;
kdor premaga svoje strasti - je močan;
kdor se sprijazni s svojo usod o - je bogat;
kdor druge spoštuje - je spoštovan.
(judovski pregovor)
Naklada: 50 izvodov

http://www.zupnija-solcava.si
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BESEDA ŽIVEGA BOGA

(Jn 17,11–12)

7. velikonočna nedelja

Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: »Sveti Oče, ohrani jih
v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. Če se med
seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je njegova ljubezen v nas popolna.
Dokler sem bil z njimi, sem jih varoval v tvojem imenu, ki si mi ga
dal. Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih se ni pogúbil, razen
sina pogubljenja, da se izpolni Pismo.

Ljubi, če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi dolžni
ljubiti med seboj. Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do
nas, in verujemo vanjo. Bog je ljubezen, in tisti, ki ostaja v
ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem.
(1 Jn, 11.16)

Odlomek drugega berila, kakor tudi celotno Janezovo pismo, bi
lahko naslovili: Prepričljiva (verodostojna) je samo ljubezen.
Pričevati za Boga, ki je ljubezen, brez ljubezni v srcu, je nesmisel
in dejanje, ki je samo po sebi obsojeno na neuspeh. Smisel naše
vere je odpreti se Božjemu krogotoku ljubezni ter ga razširiti še na
druge. Zato ni vprašanje: ljubezen do Boga ali do bližnjega.
Ljubezni do Boga (in tako poznavanje Boga) brez ljubezni do
bližnjega sploh ni.
OZNANILA

17.05.2021 - 30.05.2021

OZNANILA 17.05.2021 - 23.05.2021
Datum

DAN V TEDNU:

Ura:

MAŠA SE DARUJE:

OZNANILA 24.05.2021 - 30.05.2021
Datum

Jošt,
puščavnik

TOREK
18.05.

19.05.

Janez I.,
papež, mučenec

Ura:

MAŠA SE DARUJE:

BINKOŠTNI

PONEDELJEK
17.05.

DAN V TEDNU:

24.05.

PONEDELJEK
Marija, Pomočnica
kristjanov

800 za FRANJOTA SELIŠNIKA, obletnica in pokojne
STREVČOVE
25.05.

SREDA

TOREK

800 na čast Antonu Martinu Slomšku

Beda Častitljivi,
duhovnik

Celje: za HELENO SLEIŠNIK

SREDA

Krispin,
redovnik

26.05.

Filip Neri,
duhovnik

ČETRTEK
20.05.

Hilarij,
škof

ČETRTEK

1700 1. za OLGO SLAPNIK
2. za STANKOTA OŠEPA

27.05.

Alojzij Grozde,
mučenec

1700 1. za FRANCA ŠUMETA
2. za TEREZIJO OŠEP

PETEK
21.05.

Timotej,
diakon, mučenec

28.05.

SOBOTA
22.05.

Marjeta Kasijska,
redovnica

BINKOŠTI
23.05.

NEDELJA
Evtihij,
opat

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

29.05.

930 1. za KRISTIJANA POLIČNIKA, PAVLA ter IVANA
MLAČNIKA in DRAGOTA
2. za HELENO SELIŠNIK

PETEK
German Pariški,
škof

SOBOTA
Maksim Emonski,
škof

SVETA TROJICA
30.05.

NEDELJA

930 1. za STANIJA PRODNIKA
2. za VOJKOTA KLEMENŠKA

Ivana Orleanska,
devica

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

KRISTINA GOLOB

KATARINA PRELESNIK

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

BRANKA LIPNIK

ALOJZ LIPNIK

